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Slutvecka: 202202
Studietakt: 50%
Studieform: Campus

Kursdata
Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 6

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 27

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles
kursanalys:
--

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2022-02-05

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av
Systemgruppen för utbildningsadministration.

Grundläggande fastighetsjuridik, 7.5 hp (NGGA25)
Kursansvarig: Kristina Eresund





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag
inhämtats på ett annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program
bör eventuella effekter av detta kommenteras.

Studenterna upplevde föreläsningar och moment olika. Endast 6 av 27 har svarat.
Kommentarer ges angående schemat och innehållet i föreläsningarna. Flera saknar förklaring av nya begrepp
och att vissa föreläsningar gick för fort. Under två dar gavs föreläsningar både på förmiddag och eftermiddag
vilket upplevdes som tungt.

Kommentarer från studenter:
- Kursens föreläsare har varit oerhört kompetenta inom sina områden, men kan ibland behöva förtydliga
begrepp och benämningar de använder. När man är så pass duktig på ett område kan det bli svårt om man är
'grön inom det själv' och ska förstå. Det gick också ibland väldigt fort under föreläsningar så man inte hann
anteckna och tappade fokus snabbt.
- Boken var lite för avancerad tyckte jag, men kanske inte finns så många andra att välja mellan inom nishen.
Skulle även velat haft tydligare anvisningar på hur mycket om varje begrepp man skulle kunna.

I en kurs föreläser man om innehåll som inte alltid tas upp på en tentamen. Man anger inte i en kurs exakt
vad man ska kunna. Ofta handlar det om att läsa och avgöra själv vad man behöver kunna.
Boken är den enda i sitt slag. Vi har haft boken under de senaste 15 åren utan att tidigare fått kommentarer
om dess innehåll.
Nya föreläsare i kursen gjorde säkert att innehållet kanske inte blev optimalt.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

Utveckling av kursupplägget kommer att ske. Eventuellt sprider vi ut innehållet på fler föreläsningar för att
hålla dessa i en lugnare takt.
Införa några pass med frågestund och utvecklin av begrepp.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


